Rok XIII nr 7

Listopad 2015

Msze święte w naszej misji:
 Bad Zwischenahn:
III sobota miesiąca godz. 16.00
 Bockhorn:
po wcześniejszym ogłoszeniu
 Delmenhorst:
niedziela godz. 9.30 (Allerheiligen)
środa godz. 16.50 Nowenna do MB
i Msza św. (St. Marien)
 Nordenham:
III niedziela miesiąca godz. 15.30
(St. Willehad)
 Oldenburg:
niedziela godz. 12.30 (St. Peter)
wtorek godz. 18.00 (Hl. Geist)
piątek godz. 18.00 (Hl. Geist)
sobota godz. 17.30 (Hl. Geist)
 Vechta:
niedziela godz.15.30
(St. Maria Frieden)
 Wilhelmshaven:
II, IV, i V niedziela miesiąca
godz. 15.30 (St. Marien)
 Langförden:
dla pracowników sezonowych
(czerwiec, lipiec, sierpień) sobota
godz. 19.30.

W kolejce do nieba...
Powoli nie tak prędko
proszę się nie pchać
najpierw trzeba wyglądać na świętego
ale nim nie być
potem ani świętym nie być
ani na świętego nie wyglądać
potem być świętym tak
żeby tego wcale nie było widać

Biuro parafialne czynne:
 Wtorek i piątek
w godz. 10.00-12.30 i 14.30-17.30
 Adres:
Stedinger Str. 54; 26135 Oldenburg;
tel. 0441 3401978
fax. 0441 3404012

i dopiero na samym końcu święty staje się podobny do świętego.
Ks. Jan Twardowski
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Uroczystość wszystkich Świętych
„Błogosławieni ubodzy w duchu, (...)
cisi, (...) czystego serca, (...) którzy wprowadzają pokój, (...) którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie» (Mt 5, 3-10). Te słowa powtarza
nam liturgia Uroczystości Wszystkich
Świętych,
wskazując
tych,
którzy
«przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali
swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili” (Ap
7, 14), oraz czerpiąc obficie ze skarbca Odkupienia. Wspominamy bowiem dzisiaj
wszystkich tych, którzy żyli przed nami i
wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z
Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie
tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli
tych beatyfikowanych i kanonizowanych,
ale także wszystkich wiernych zmarłych,
którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają
w niebie. Widzi w nich swoich orędowników
u Boga i przykłady do naśladowania. Oni
weszli przed nami do radości niebiańskiej
liturgii. Są dla nas wzorem i wspomagają
nas nieustannym wstawiennictwem, jawią
się nam jako niezliczone promienie światła
łaski, która jest owocem najwyższej tajemnicy wcielenia.
Wstawiennictwa Wszystkich Świętych
wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się
wówczas Litanię do Wszystkich Świętych,
która należy do najstarszych litanijnych
modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w
księgach liturgiczny. W pierwszych wiekach
chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano
żadnych
świętych.
Najwcześniej
zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba,
czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na

Wschodzie obchodzono jednego dnia
wspomnienie wszystkich męczenników. Z
czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych
wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość
Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił
pogańską świątynię, Panteon(Rzym), na
kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii
męczenników dokonano 13 maja 610 roku.
Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku
z licznym udziałem wiernych, a sam papież
brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok.
800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych
obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1
listopada. Za papieża Grzegorza IV (828844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na
całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób
lokalne święto Rzymu i niektórych
Kościołów stało się świętem Kościoła
powszechnego.
Rok liturgiczny ustanawia ścisłą więź
między uroczystością Wszystkich Świętych
a Wspomnieniem wszystkich wiernych
zmarłych, które obchodzimy 2 listopada.
Myślą ogarniamy cmentarze całego świata,
gdzie spoczywają doczesne szczątki tych,
którzy nas poprzedzili. Wspomnienia stają
się szczególnie żywe, gdy myślimy o naszych bliskich, o tych którzy nas kochali i
wprowadzili w życie. Ale ważna jest także
pamięć o ofiarach przemocy i wojen oraz o
tych, którzy oddali życie, aby do końca
dochować wierności Chrystusowi, lub ponieśli śmierć służąc ofiarnie braciom. W
szczególny sposób wspominamy tych,
którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego
roku, i modlimy się za nich.
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2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
W tym dniu wspominamy tych, którzy po śmierci dostąpili zbawienia, ale przebywają
jeszcze w czyśćcu. Pomiędzy pielgrzymowaniem w doczesności i wieczną chwałą w niebie
istnieje taki stan, w którym cierpią dusze ludzi sprawiedliwych, choć dotkniętych "zmazą grzechu powszedniego", lub takie, które nie odpokutowały za grzechy na ziemi.
Chodzi więc o te dusze, które zeszły z tego świata w łasce uświęcającej i są w przyjaźni z
Panem Bogiem. Nie mogą wszakże wejść do nieba, gdyż mają jeszcze pewne "długi" do
spłacenia Bożej sprawiedliwości. Droga do pełnej szczęśliwości wymaga oczyszczenia, co
wiara Kościoła przedstawia za pomocą nauki o czyśćcu. Każdy ślad przywiązania do zła winien zostać usunięty. Oczyszczenie winno być całkowite. Czyściec oznacza nie miejsce, lecz
stan życia. Ci, którzy po śmierci żyją w stanie oczyszczenia, znajdują się już w miłości Chrystusa, który ich podnosi z resztek niedoskonałości. Według wizji, jakie otrzymywała św. Katarzyna Genueńska (+ 1510), największą karą dla duszy czyśćcowej jest jej tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza dopiero po śmierci poznaje, kim jest Bóg, poznaje Go jako pełnię miłości, piękna i świętości. Za wszelką cenę chce się z Nim połączyć, a jednak nie jest jeszcze
tego godna. Sama więc pragnie szukać miejsca, gdzie mogłaby się oczyścić. Tym miejscem
jest właśnie czyściec. Ogniem zaś, który będzie ją palił, będzie miłość, pragnąca nieprzeparcie połączyć się z Bogiem. Dusze czyśćcowe cierpią ból rozłąki, żar pragnienia, aby się połączyć z przedmiotem swojej największej miłości. Dusze czyśćcowe równocześnie będą opływały w szczęście, że są miłowane, że Bóg uważa je za przyjaciół i czeka na nie.
Módlmy się za tych, co już odeszli Ci, którzy znajdują się w sytuacji oczyszczania, są związani zarówno z błogosławionymi, którzy już w pełni cieszą się życiem wiecznym, jak i z nami,
którzy podróżujemy na tym świecie do domu Ojca. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa za
zmarłych. Oni nie mogą już nic uczynić dla swojego zbawienia, my jednak możemy i powinniśmy. Kwiaty i znicze to jedynie zewnętrzne oznaki naszej o nich pamięci. Tak naprawdę
zmarli potrzebują naszej modlitwy. Módlmy się za nich nie tylko w święta i rocznice śmierci,
ale także na co dzień.
Najpiękniejszą ofiarą jest ofiara Mszy św. w intencji zmarłych, nabożeństwa za zmarłych, modlitwy wypominkowe, by ich dusze doznały oczyszczenia i by mogli wejść do Królestwa Chrystusowego. Możemy też w intencji zmarłych ofiarować zyskane odpusty.
Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania
odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza
pozyskuje się odpust cząstkowy.
Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje.
Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu.
Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej).
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielą miesiąca po
Mszach św.
W uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada ( Niedziela ) Msza św.
w Oldenburgu jak w każdą niedzielę o godz. 12.30 w kościele St. Peter.
Procesja i modlitwy za zmarłych na cmentarzu katolickim w O l d e n
burgu przy Amerländer Heerstr. 40 o godz. 14.00.
W Dzień Zaduszny 2 listopada ( Poniedziałek ) Msza św. Oldenburgu w
kościele Hl. Geist o godz. 18.00.
W pierwszy piątek miesiąca: 6 listopada w Oldenburgu w kościele Hl.
Geist, okazja do spowiedzi dla dzieci od godz. 16.00 i następnie Msza św.
I od godz. 17.30 dla dorosłych i o godz. 18.00 Msza św.. Po Mszy św.
adoracja Najświętszego Sakramentu.
W sobotę 14 listopada o godz. 15.00 W Wilhelmshaven na cmentarzu
Aldenburgerfriedhof przy Friedchofsweg 2 odbędzie się nabożeństwo za
zmarłych.
Wypominki ( Zalecki ) za zmarłych odczytywane będą w listopadzie
podczas nabożeństw.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorki o godz. 18.00
w Oldenburgu (Hl. Geist) i w środy o godz. 16.50 w Delmenhorst
(St. Marien).
Coroczna zbiórka darów z przeznaczeniem dla potrzebujących w Polsce
odbędzie się w terminie od 8 - 22 listopada. Dary serca można składać
po Mszach św. lub w biurze parafialnym.
Kurs przedmałżeński odbędzie się w dniach 14 i 15 listopada w O l d e n
burgu w domu parafialnym przy kościele Hl. Geist Dedestr.13.
Początek o godz. 15.00.

Bractwo żywego różańca
Intencje różańcowe:
Intencja ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog
ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
Intencja misyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli
towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.
Zmiana tajemnic żywego różańca w pierwszą niedzielę miesiąca.
takt z biurem parafialnym.

PMK w Oldenburgu pragnie w Roku Świętym 2016– Roku Miłosierdzia zorganizować autokarową pielgrzymkę do Włoch w terminie
03.10-12.10.2016r(ferie jesienne). Szczegółowe informacje będą podane na stronie internetowej i na ulotkach.
Całkowity koszt wyjazdu 800euro.

